
Patenty i Licencje 

Motorowodne

Polski Związek Motorowodny              
i Narciarstwa Wodnego



Prowadzenie jachtów bez uprawnień.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi  zmianami.

Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 mJachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m

• Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m

• Jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW oraz jachty motorowe o mocy 
silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m których prędkość maksymalna 
ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h



Uprawnienia motorowodne 
wydane do 1981 roku są 
nieważne i na ich podstawie nie 
można prowadzić jachtów 
motorowych.



Obowiązujące patenty i licencje 

motorowodne w Polsce 

Patenty wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 

1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych(M.P. NR 2, 
poz.7).



Sternik Motorowodny

Sternik motorowodny uprawniony jest do:
1) prowadzenia jachtów motorowych 0

powierzchni pokładu do 12 m2,
pojemności silnika napędowego do
1000 cm2. z ograniczeniem mocy do
36,8 kW (odpowiednio 50 KM), po
wodach śródlądowych. pod warunkiem
ze w świadectwie zdolności żeglugowej
nie podano innych ograniczeń,

2) prowadzenia jachtów motorowych
określonych w pkt. 1 na akwenach
treningowych i innych wydzielonych
przez organy administracji morskiej z
morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego do uprawiania żeglugi
przez osoby nie mające kwalifikacji do
kierowania statkami sportowymi po
wodach morskich,

3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego
członka załogi na jachtach motorowych
i żaglowych - bez ograniczeń.

4) odbywania praktyki w charakterze
asystenta oficera wachtowego na
morskich jachtach motorowych;
jednakże uprawnienia te nabywa po
zaliczeniu stażu co najmniej 100
godzin pływania po wodach morskich,

5) samodzielnej obsługi użytkowej
silników 0 mocy do 36,8 kW
(odpowiednio 50 KM)



Starszy Sternik Motorowodny
Starszy sternik motorowodny uprawniony jest do:

1) prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych - bez ograniczeń; jednakże d0
prowadzenia jachtów motorowych 0
powierzchni pokładu powyżej 20 ml lub z
napędem silnikowym o mocy powyżej 110.3
kW (odpowiednio 150 KM) powinien wykazać
się stażem 40 godzin pływania szkoleniowego
na tego typu jachtach w charakterze zastępcy
kierownika statku oraz złożyć egzamin
uzupełniający ze znajomości budowy i obsługi
użytkowej silników 0 mocy powyżej 110.3 kW
(odpowiednio ' 150 KM), jeżeli nie ma stopnia
motorzysty motorowodnego oraz pod
warunkiem ze w świadectwie zdolności
żeglugowej nie podano innych ograniczeń,

2) prowadzenia jacht6w motorowych 0
powierzchni pokładu do 20 m2 z napędem
silnikowym 0 mocy do 110,3 kW(odpowiednio
150 KM) na akwenach treningowych i innych
wydzielonych przez organy administracji
morskiej z morskich wód wewnętrznych i
morza terytorialnego do uprawiania żeglugi
przez osoby nie mające kwalifikacji do
kierowania statkami sportowymi po wodach
morskich,

3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego członka
załogi na jachtach motorowych i żaglowych -
bez ograniczeń,

4) odbywania praktyki w charakterze asystenta
oficera wachtowego na jachtach morskich;
jednakże uprawnienia te nabywa po zaliczeniu
stażu co najmniej 100 godzin pływania po
wodach morskich;

5) samodzielnej obsługi użytkowej silników 0
mocy do 110.3 kW (odpowiednio 150 KM).



Morski Sternik Motorowodny

Morski sternik motorowodny uprawniony
jest do:

1) prowadzenia jachtów motorowych i
motorowo-żaglowych 0 długości
całkowitej pokładu do 12 m po
morskich wodach wewnętrznych i
morzu terytorialnym, określonych w
odrębnych przepisach dotyczących
pływań oraz uprawiania turystyki i
sportów na wodach morskich; jednakie
uprawnienia te nabywa po wykazaniu
się stażem 400 godzin pływania w
czasie których pełnił funkcje oficerskie
po uzyskaniu stopnia morskiego
sternika motorowodnego.

2) prowadzenia morskich jachtów
motorowych i motorowo-żaglowych 0
których mowa w pkt. 1, po wodach
śródlądowych.

3) prowadzenia śródlądowych jachtów
motorowych po wodach
śródlądowych- bez ograniczeń,

4) pełnienia funkcji oficerskich na
jachtach motorowych i żaglowych -bez
ograniczeń; jednakże funkcje I oficera
może pełnić po wykazaniu się stażem
co najmniej 200 godzin pływania w
charakterze oficera.



Kapitan Motorowodny

Kapitan motorowodny uprawniony jest
do samodzielnego prowadzenia każdego
jachtu motoroweg0, jak również
motorowo-żaglowego po wodach
morskich i śródlądowych bez względu na
rodzaj żeglugi, powierzchnię żagli i moc
silnika napędowego. Jednakże w
odniesieniu do jachtów 0 długości
całkowitej pokładu powyżej 21 m
wymagane jest wykazanie się stażem
oficerskim 500 godzin pływania na tego
typu jachtach po uzyskaniu stopnia
kapitana motorowodnego pod
warunkiem że urząd morski w karcie
bezpieczeństwa statku sportowego

dopuszcza osoby legitymujące się
patentem wystawionym na podstawie
niniejszego zarządzenia do pełnienia
funkcji kierownika statku i funkcji
oficerskich.



Motorzysta Motorowodny

Motorzysta motorowodny uprawniony
jest do:

1) pełnienia funkcji kierownika
maszyn na wszystkich jachtach z
silnikiem do 184 kW (odpowiednio
250KM),

2) pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na wszystkich
jachtach z silnikami 0 mocy do 441
kW (odpowiednio 600 KM).



Mechanik Motorowodny

Mechanik motorowodny uprawniony jest
do:

1) pełnienia funkcji kierownika maszyn
na wszystkich jachtach z silnikami 0
mocy do 441 kW (odpowiednio 600
KM),

2) pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na wszystkich
jachtach z silnikami 0 mocy powyżej
441 kW(odpowiednio 600 KM),

3) pełnienia funkcji kierownika maszyn
na jachtach z silnikami 0 mocy
powyżej 441 kW (odpowiednio 600
KM) po wykazaniu się dodatkowym
stażem co najmniej 600 godzin
pływania na jachtach motorowych z
silnikiem 0 mocy 184-441 kW
(odpowiednio 250-600 KM) w
charakterze kierownika maszyn i pod
warunkiem, ze urząd morski w karcie
bezpieczeństwa

4) statku sportowego dopuszcza pełnienie
funkcji kierownika maszyn przez osoby
legitymujące się patentem
wystawionym na podstawie niniejszego
zarządzenia.



Wkładka

Wkładka upoważnia do holowania 
narciarza wodnego.



Patenty wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 

1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 
29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15 poz.113



Sternik motorowodny jest uprawniony do:
1) prowadzenia jachtów motorowych o

powierzchni pokładu do 12 m2 i
pojemności silnika napędowego do 1000
cm3 oraz jego obsługi, po wodach
śródlądowych, pod warunkiem że w
świadectwie zdolności żeglugowej nie
podano innych ograniczeń,

2) prowadzenia jachtów motorowych
określonych w pkt. 1 po akwenach
treningowych i innych, wydzielonych
przez organy administracji morskiej z
morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego do uprawiania żeglugi
przez osoby nie mające kwalifikacji do
kierowania statkami sportowymi po
wodach morskich,

3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego
członka załogi na jachtach motorowych,
motorowo-żaglowych i żaglowych

Sternik Motorowodny



Starszy Sternik Motorowodny

Starszy sternik motorowodny jest 
uprawniony do: 
1) prowadzenia jachtów motorowych po

wodach śródlądowych,
2) prowadzenia jachtów motorowych o

powierzchni pokładu do 20 m2 z
napędem silnikowym o mocy do 110,3
kW (odpowiednio 150 KM) na
akwenach treningowych i innych,
wydzielonych przez organy
administracji morskiej z morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego
do uprawiania żeglugi przez osoby nie
mające kwalifikacji do kierowania
statkami sportowymi po wodach
morskich,

3) pełnienia funkcji wykwalifikowanego
członka załogi na jachtach
motorowych, motorowo-żaglowych i
żaglowych,

4) pełnienia funkcji oficerskich, z
wyjątkiem funkcji I oficera, na
jachtach morskich; uprawnienia te
nabywa po zaliczeniu stażu co najmniej
100 godzin pływania po wodach
morskich.



Morski Sternik Motorowodny

Morski sternik motorowodny jest 
uprawniony do:
1) prowadzenia jachtów motorowych i

motorowo-żaglowych o długości
całkowitej pokładu do 12 m po
wybranych akwenach morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego,
określonych w odrębnych przepisach
dotyczących pływań oraz uprawiania
sportu i turystyki na wodach morskich.

2) prowadzenia jachtów motorowych i
motorowo-żaglowych po wodach
śródlądowych,

3) pełnienia funkcji oficerskich na
jachtach motorowych i motorowo-
żaglowych,

4) pełnienia funkcji oficerskich na
jachtach żaglowych, z zastrzeżeniem że
funkcję I oficera może pełnić, jeśli po
uzyskaniu stopnia morskiego sternika
motorowodnego pełnił funkcję oficera
w jednym rejsie o czasie pływania co
najmniej 200 godzin,

5) obsługi silnika o mocy do 110,3 kW
(odpowiednio. 150 KM).



Kapitan Motorowodny 

Żeglugi Bałtyckiej

Kapitan motorowodny żeglugi bałtyckiej 
jest uprawniony do:

1) prowadzenia jachtów motorowych i
motorowo-żaglowych o długości
całkowitej pokładu do 17 m po
akwenach: a) Morza Bałtyckiego,
ograniczonego od zachodu
południkiem, 10oE, jak również do
przejścia Kanałem Kilońskim do
Brunsbuttelkoog, b) innych mórz
zamkniętych, na których skok pływu
nie przekracza 0,5 m,

2) pełnienia funkcji oficerskich na
jachtach motorowych, motorowo-
żaglowych i żaglowych, .

3) prowadzenia jachtów motorowych i
motorowo-żaglowych na wodach
śródlądowych,

4) obsługi silnika o mocy 110,3 kW
(odpowiednio 150 KM).



Kapitan Motorowodny 

Żeglugi Wielkiej
Kapitan motorowodny żeglugi wielkiej jest

uprawniony do:

1) prowadzenia każdego jachtu motorowego i
motorowo-żaglowego po wodach morskich bez
względu na rodzaj żeglugi powierzchnię
ożaglowania i moc silnika napędowego. Jednakże
w odniesieniu do jachtów o długości całkowitej
pokładu powyżej 21 m wymagane jest wykazanie
się stażem oficerskim wynoszącym 500 godzin
pływania na tego typu jachtach po uzyskaniu
stopnia kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej i
pod warunkiem, że urząd morski w karcie
bezpieczeństwa statku sportowego dopuszcza
osoby legitymujące się patentem wystawionym na
podstawie niniejszego zarządzenia do pełnienia
funkcji kapitana i funkcji oficerskich. Osoby, które
uzyskały uprawnienia do prowadzenia jachtów o
długości całkowitej pokładu powyżej 21 m, dla
utrzymania ważności uprawnień powinny wykazać
się w okresie ostatnich trzech lat stażem 100
godzin pływania na tego typu jachtach w funkcji
kapitana, zastępcy kapitana lub kapitana stażysty

2) prowadzenia jachtów motorowych i motorowo-
żaglowych po wodach śródlądowych,

3) pełnienia funkcji oficerskich na jachtach
motorowych, motorowo-żaglowych i żaglowych,

4) obsługi silników o mocy 110,3 kW (odpowiednio
150 KM).



Motorzysta Motorowodny

Motorzysta motorowodny jest
uprawniony do:

1) pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach z silnikiem o
mocy do 184 kW (odpowiednio 250
KM)

2) pełnienia funkcji pomocnika,
kierownika maszyn na jachtach z
silnikami o mocy do 441 kW
(odpowiednio 600 KM)



Mechanik Motorowodny

Mechanik motorowodny jest uprawniony 
do:
1) pełnienia funkcji kierownika maszyn

na jachtach z silnikami o mocy do 441
kW (odpowiednio 600 KM),

2) pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na jachtach z
silnikami o mocy powyżej 441 kW
(odpowiednio 600 KM).

3) pełnienia funkcji kierownika maszyn
na jachtach z silnikami o mocy powyżej
441 kW (odpowiednio 600 KM), po
wykazaniu się stażem co najmniej 600
godzin pływania na jachtach
motorowych lub motorowo-żaglowych
z silnikiem o mocy 184-441 kW
(odpowiednio 250-600 KM) w
charakterze kierownika maszyn i pod
warunkiem, że urząd morski w karcie
bezpieczeństwa statku sportowego
dopuszcza pełnienie funkcji
kierownika maszyn przez osoby
legitymujące się patentem
wystawionym na podstawie niniejszego
zarządzenia.



Wkładka

Wkładka upoważnia do holowania 
narciarza wodnego.



Patenty wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 12 
września 1997 r. w sprawie uprawiania Żeglarstwa 

(Dz.U. NR 112, poz. 729)



Sternik Motorowodny

Patent sternika motorowodnego 
uprawnia do:

1) prowadzenia jachtów motorowych z
silnikiem o pojemności do 1 000
cm3 po wodach śródlądowych bez
ograniczeń, jednakże do osiągnięcia
16 roku życia pod nadzorem i za
zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych,

2) prowadzenia jachtów motorowych,
określonych w pkt 1, w regatach i na
treningu pod nadzorem, po wodach
morskich



Starszy Sternik Motorowodny

Patent starszego sternika 
motorowodnego uprawnia do:

1) prowadzenia jachtów motorowych 
po wodach śródlądowych,

2) prowadzenia jachtów motorowych o 
długości kadłuba do 24 m po 
morskich wodach wewnętrznych i w 
żegludze po wodach morskich do 20 
Mm od brzegu.



Morski Sternik Motorowodny

Patent morskiego sternika 
motorowodnego uprawnia do:

1) prowadzenia jachtów motorowych 
po wodach śródlądowych,

2) prowadzenia jachtów motorowych o 
długości kadłuba do 24 m po 
wodach morskich.



Kapitan Motorowodny

Patent kapitana motorowodnego
uprawnia do prowadzenia jachtów
motorowych po wodach śródlądowych

i morskich bez ograniczeń.



Motorzysta Motorowodny

Patent motorzysty motorowodnego
uprawnia do:

1) pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy do 184 kW
(odpowiednio 250 KM),

2) pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na jachtach
motorowych z silnikami o mocy do
441 kW (odpowiednio 600 KM).



Mechanik Motorowodny

Patent mechanika motorowodnego
uprawnia do:

1) pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy do 441 kW
(odpowiednio 600 KM),

2) pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na jachtach
motorowych z silnikami o mocy
powyżej 441 kW (odpowiednio 600
KM),

3) pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach motorowych z
silnikami o mocy powyżej 441 kW
(odpowiednio 600 KM), po
wykazaniu się stażem co najmniej
600 godzin pływania na jachtach
motorowych z silnikami o mocy
184-441 kW (odpowiednio 250-600
KM).



Licencje motorowodne:

1) na holowanie narciarza 

wodnego i innych obiektów 

pływających,

2) na holowanie statków 

powietrznych.

Licencja motorowodna na holowanie
narciarza wodnego uprawnia do
holowania narciarza wodnego oraz
innych nadwodnych obiektów
pływających, w tym pneumatycznych
(banan).

Licencja motorowodna na holowanie
statków powietrznych uprawnia do
holowania spadochronu, lotni,
spadolotni, wiroszybowca i innych.



Patenty wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z 
dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 

2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 2006 nr 151 poz. 1088)



Sternik Motorowodny

Sternik motorowodny uprawniony jest
do:

1) prowadzenia jachtów motorowych z
silnikiem o mocy do 60 kW po
wodach śródlądowych.

2) Prowadzenia jachtów motorowych z
silnikiem o mocy do 60 kW po
wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu w porze dziennej.

Osoby które nie ukończyły 16 roku życia,

realizują przyznane uprawnienia pod

nadzorem osoby pełnoletniej.



Starszy Sternik Motorowodny

Starszy sternik motorowodny
uprawniony jest do:

1) Prowadzenia jachtów motorowych
po wodach śródlądowych.

2) Prowadzenia jachtów motorowych o
długości całkowitej do 12m po
wodach morskich morza bałtyckiego
i innych mórz zamkniętych.



Morski Sternik Motorowodny

Morski sternik motorowodny 
uprawniony jest do:

1) Prowadzenia jachtów motorowych 
po wodach śródlądowych.

2) Prowadzenie jachtów motorowych o 
długości całkowitej do 18m po 
wodach morskich.



Kapitan Motorowodny

Kapitan motorowodny uprawniony jest 
do:

1) Prowadzenia jachtów motorowych 
po wodach śródlądowych.

2) Prowadzenia jachtów motorowych 
po wodach morskich.



Motorzysta Motorowodny

Motorzysta motorowodny uprawniony
jest do:

1) Pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach motorowych z
silnikiem o mocy 600 kW.

2) Pełnienia funkcji pomocnika
kierownika maszyn na jachtach
motorowych z silnikiem o mocy
1000 kW.



Mechanik Motorowodny

Mechanik motorowodny uprawniony
jest do pełnienia funkcji kierownika
maszyn na jachtach motorowych .



Licencja 

Posiadacz licencji uprawniony jest do:

1) Holowania narciarza wodnego,

2) Holowania statków powietrznych.



Patenty wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania 

turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

(Dz.U. 2013 poz. 460)



Sternik Motorowodny

Osoba posiadająca patent sternika 
motorowodnego jest uprawniona do 
prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po 
morskich wodach wewnętrznych 
oraz pozostałych wodach morskich 
w strefie do 2 Mm od brzegu, w 
porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia 
mogą realizować swoje uprawnienia na 
jachtach motorowych o mocy silnika

do 60 kW.



Motorowodny Sternik Morski

Osoba posiadająca patent 
motorowodnego sternika morskiego jest 
uprawniona do prowadzenia jachtów 
motorowych :

1) po wodach śródlądowych:

2) o długości kadłuba do 18 m po 
wodach morskich.



Kapitan Motorowodny

Osoba posiadająca patent kapitana
motorowodnego jest uprawniona do
prowadzenia jachtów motorowych po
wodach śródlądowych i morskich.



Mechanik Motorowodny

Osoba posiadająca patent mechanika
motorowodnego jest uprawniona do
pełnienia funkcji kierownika maszyn na

jachtach motorowych.



Licencję do holowania narciarza 

wodnego lub innych obiektów 

pływających



Licencję do holowania 

statków powietrznych



Przepisy

➢Dz.U. 2013 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia
2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

➢Dz.U. 2013 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu
żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do
przeprowadzania tego egzaminu.

➢Dz.U. 2013 poz. 1366 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy
uprawianiu turystyki wodnej.

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000460
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000602
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001366
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